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HOTĂRÂREA nr. 8 
Din 30 ianuarie 2019 

 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  din  aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Câmpineanca şi din serviciile publice din 
subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca 
 

Consiliul Local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 
 
 - având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei 
Câmpineanca privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  din  
aparatul de specialitate al Primarului comunei Câmpineanca  şi din serviciile publice 
din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca; 

- având în vedere propunerea primarului comunei Câmpineanca, judeţul 
Vrancea, în calitate de ordonator principal de credite, cu privire la  stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale  “Administraţie”  din  aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Câmpineanca şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al 
comunei Câmpineanca înregistrată la nr. 391 din16 ianuarie 2019; 

-  având în vedere procesul verbal nr. 420 din 17 ianuarie 2019 încheiat în 
urma consultării reprezentanţilor salariaţilor cu privire la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale  
“Administraţie”  din  aparatul de specialitate al Primarului comunei Câmpineanca  şi 
din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca;  
  -  având în vedere  referatul secretarului comunei  şi raportul 
Compartimentului contabilitate  buget impozite înregistrate la nr. 392 din  16 
ianuarie 2019; 
 -   în baza prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  în  temeiul  prevederilor art. 45 alin. (1) și a  art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

  



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Începând cu luna ianuarie 2019 se stabilesc salariile de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale  
“Administraţie”  din  aparatul de specialitate al Primarului comunei Câmpineanca  şi 
din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1 pct. I lit. a) pentru funcţii de 
conducere, cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim şi se determină 
prin înmulţirea coeficientului stabilit pentru  funcţia de conducere, cu salariul minim 
brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare. 
 Art.3  Salariile de bază  prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. b) pentru funcțiile 
de execuție sunt la gradația 0 și se determină prin înmulţirea coeficienţilor stabiliţi 
pentru fiecare funcţie, cu salariul de minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare. 
 Art.4 Pentru fiecare din cele 5 gradații aferente tranşelor de vechime în 
muncă salariul de bază va fi stabilit prin aplicarea succesivă a  cotelor procentuale 
prevăzute de art. 10 alin. (4) din Legea 153/2017,  la salariul de bază gradația 0
 Art.5 Salariile lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”  din  aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Câmpineanca şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local al comunei Câmpineanca se stabilesc prin dispoziția primarului 
comunei Câmpineanca în baza art. 1. 
 Art.6 În cazul modificării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 se vor  stabili prin dispoziţia primarului.  
 Art.7 Își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local al comunei 
Câmpineanca nr. 39 din 21.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale “Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Câmpineanca, județul Vrancea precum și 
Hotărârea Consiliului local al comunei Câmpineanca nr. 41 din 28 august 2018 
privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 39/2017 privind aprobarea 
salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
“Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Câmpineanca, județul Vrancea. 
 Art.8 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de primarul comunei 
Câmpineanca prin Compartimentul contabilitate, buget impozite si taxe şi vor fi 
comunicate celor interesaţi de secretarul comunei. 
 
 Președinte de ședință 

Voicu Ștefan Maricel 

Contrasemnează, 
Secretar al comunei, 

Rotaru Oana 


